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W lipcu 1980 r. Lublin stał się najważniejszym i największym ośrodkiem 
strajkowym w skali zarówno regionu, jak i całego kraju.  
W dniach 9–24 lipca 1980 r. strajkowało tu aż 90 zakładów pracy, 
spośród 137 protestujących przedsiębiorstw w ówczesnym 
województwie lubelskim.

Zauważalny dla 
mieszkańców  

Lublina stał się  
także strajk  
komunikacji 

miejskiej (Miejskie 
Przedsiębiorstwo 

Komunikacyjne) oraz 
zaopatrzenia sklepów 

(m.in. Przedsiębiorstwo 
Transportowe Handlu 

Wewnętrznego).

Najszerszym echem odbił się  
w kraju strajk Lokomotywowni 
PKP Lublin, który w dniach 16–19 
lipca 1980 r. zablokował pracę 
całego Węzła PKP.

W czasie kulminacji strajków w Lublinie, 18 lipca 1980 r., 
dla uspokojenia nastrojów społecznych, władze lokalne 

wystosowały „Apel do mieszkańców Lublina”.  
Pojawił się on w formie afiszy na  
ulicach miasta. Opublikowano go  
w lokalnej prasie oraz odczytano  

na antenie lubelskiej  
rozgłośni radiowej.

W Lublinie zastrajkowały wszystkie największe zakłady pracy,  
jak m.in. Fabryka Maszyn Rolniczych „Agromet” (9–14 lipca), 
Lubelskie Zakłady Naprawy Samochodów (10–14 lipca)  
czy Fabryka Samochodów Ciężarowych (11–14 lipca).

W dniach 17–18 lipca 1980 r. Lublin został sparaliżowany, 
gdy jednoczesny protest zakładów pracy w mieście przybrał 
charakter strajku powszechnego.

9-24 LIPCA 
90 STRAJKUJĄCYCH ZAKŁADÓW PRACY 18 LIPCA
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